
 

Code : TG82 ทวัรเ์วยีดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซบินั  4วนั3คนื  
 

สมัผสัความหนาวทีเ่วยีดนาม สดุฟิน ซาปา ฮานอย  
สมัผสัความสวยงามของธรรมชาต ิขุนเขา สายน า้ ทุง่นา และนาข ัน้บนัได  ซาปา เป็นเมอืงตากอากาศบน 

หบุเขาทีอ่ากาศเย็นสบายท ัง้ปี เทีย่วหมูบ่า้นชาวเขา ชมนาข ัน้บนัได ววิแบบพาโนรามา  

และไดน้ ัง่กระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปิัน  

เยอืนเมอืงหลวงฮานอย  ชอ้ปป้ิงจุใจทีถ่นน 36 สาย  ฮานอย เยอืนสสุานโฮจมินิห ์เจดยีเ์สาเดีย่ว  

  * พกัซาปา 1คนื ฮานอย 1 คนื ฮาลอง 1 คนื * ฟร ีWifi On BUS  * 

!! พเิศษสดุ เฝอเวยีดนาม + ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล +Sen Buffet อาหารนานาชาต ิ

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  

 
พเิศษ!! ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดืเวยีดนาม คนละ 1ตวั  

 

วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพ ิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

31 ต.ค.-03 พ.ย.62 12,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  2,500฿ 

3,000 25  

07 – 10 พ.ย.62 13,888 3,000 25  

21 – 24 พ.ย.62 13,888 3,000 25  

28 พ.ย. – 01 ธ.ค.62 13,888 3,000 25  

12 – 15 ธ.ค.62 13,888 3,000 25  

19 – 22 ธ.ค.62 13,888 3,000 25  



 

02 – 05 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

09 – 12 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

16 – 19 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

23 – 26 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

30 ม.ค. – 02 ก.พ.63  13,888 3,000 25  

06 – 09 ก.พ.63 13,888 3,000 25  

20 – 23 ก.พ.63 13,888 3,000 25  

23 – 26 ก.พ.63 13,888 3,000 25  

05 – 08 ม.ีค.63 13,888 3,000 25  

19 – 22 ม.ีค.63 13,888 3,000 25  

26 – 29 ม.ีค.63 13,888 3,000 25  

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:  TG560 BKK-HAN   07.45-09.35 
RETURN:         TG565 HAN-BKK   20.25-22.15 

 
วนัแรก           ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ -  ทา่อากาศยาน นอยไบ ฮานอย  - เมอืงซาปา - หมูบ่า้นชาวเขา 

Cat Cat Village - ตลาดคนเดนิซาปา                                           อาหารกลางวนั, เย็น 
   04.30 น.        พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู  

เคานเ์ตอร ์ สายการบินไทย  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้

เครือ่ง  (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่ ) กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บั ทาง

เจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

07.45 น.        ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอยโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG560 **มบีรกิารอาหารบน
เครือ่ง** 

09.35 น. ถงึ สนามบนินอยไบ  กรงุฮานอย  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับ
กระเป๋าและสมัภาระ นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ จากนัน้  นําทา่นเดนิทาง
ขึน้สู ่เมอืงซาปา ระหว่างทา่นสามารถชมววิทวิทศันอ์ันสวยงามของขนุเขา 

ทะเลหมอก และนาขัน้บันได ผ่านชนเผ่าตา่งๆสองขา้งทาง  และสมัผัสกบั
อากาศหนาวเย็นสดุๆ ชว่งหนา้หนาวของซาปาจะมโีอกาสไดช้มและสมัผัส
หมิะ เพราะซาปามหีมิะตกเกอืบทกุปี ไตร่ะดบัความสงู คดเคี๊ยวของเสน้ทาง 

ตามไหลเ่ขา  
เทีย่ง              บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  เมนพูเิศษ!! เฝอเวยีด

นาม 
บา่ย นําทา่นเดนิทาง สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา หมูบ่า้นชาวกลุม่นอ้ยดนูา

ข ัน้บนัไดของชาวเขา  ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได  

จากนัน้ นําทา่นชม ตลาดคนเดนิซาปา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่ จะมชีาวเขาเผ่าตา่งๆนําสนิคา้
มาขายในยามเชา้ ทา่มกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอหมอก อสิระชอ้ปป้ิงไดต้ามอัธยาศยั  

ค า่                 บรกิารอาการค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนพูเิศษ !! ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวนแ์ดง 
:  พกัที ่ Sapa Longde Hotel  หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 

 
 

 
 
 

วนัทีส่อง         น ัง่รถไฟวนิเทจ – พชิติหลงัคาอนิโดจนี(ฟานซปินั) – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – ชอ้ป
ป้ิงถนน 36 สาย                                                                      อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่)  

 นําทา่นสัมผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟวนิเทจ  จากซาปาสูส่ถานกีระเชา้ 

นําทา่น พชิติหลงัคาอนิโดจนี กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟาน

ซปินั (ราคารวมคา่รถไฟและกระเชา้ขึน้แลว้ ) ซึง่เป็นเสมอืน "หลังคาอนิ



 
โดจนี" โดยมสีถานทีีหุ่บเขาเมอืงหัว (Muong Hoa) ห่างจากเมอืงซาปาไป ทางทศิตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 

กโิลเมตร เป็นระบบรถกระเชา้สามสาย สายยาวทีส่ดุใน 

เวยีดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสดุทา้ยอยู่สงูจากระดับน้ําทะเลราว 

3,000 เมตร จากนัน้ตอ้งปีนบันไดอกี 600 ขัน้ เพือ่ไปถงึยอดเขารถกระเชา้แต่ละ

คันน่ังได ้35 คน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีเทยีบกับการเดนิเทา้ขึน้เขา 

ทีจ่ะตอ้งใชเ้วลาเกอืบทัง้วัน นําทา่นชมจุดชมววิสงูสดุของหลงัคาอนิโดจนี    

เทีย่ง             บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  
บา่ย              นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงฮานอย  จากนัน้ นําทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ  

ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ มตีํานานกลา่วว่า ในสมัยที่
เวยีดนามทําสงคราม สูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมา
เป็นเวลานาน แตย่ังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทํา ใหเ้กดิ

ความทอ้แทพ้ระทยั เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ ไดม้ปีฎหิารย์
เตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึง่ไดร้ับดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ทําสงครามกบั
ประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานั้ น พระองคไ์ดก้ลบัไปทํา

สงครามอกีครั ้ ง และไดร้ับชยัชนะเหนือประเทศจนี ทํา ใหบ้า้นสงบสขุ 
เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้า ดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้  

จากนัน้ นําทา่นชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาล
เจา้โบราณและเต่ าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ซึ่ งมคีวามเชือ่ว่า เต่ าตวันี้คอืเตา่
ศักดิส์ทิธิ์ 1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มาเป็นเวลาชา้นาน  

จากนัน้ เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่น
ไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที ่ระลกึตา่งๆ ฯลฯ  

ค า่                   บรกิารอาการค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  
:  พกัที ่ Delight Hanoi / Sunries Hanoi หรอืโรงแรมระดบั

ใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม          สุสานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์– ท าเนยีบประธานาธบิด ี– ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว -  
                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 นําทา่นชม สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์(หมายเหต ุสสุานโฮจ ิ
มนิหจ์ะปิดทกุวนัจนัทร ,์ วนัศกุร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึ

เดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ 

วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และ
ยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนามภายในสสุานบรรจุศพ

ทา่นประธานาธบิด ีซึง่ไดทํ้าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่างดไีม่ใหเ้น่า
เป่ือย โดยมเีจา้หนา้ทีด่แูลไวอ้ย่างเขม้งวด จากนัน้ นําทา่นชมท าเนยีบ
ประธานาธบิด ีทีท่างรัฐบาลเวยีดนามสรา้งใหท้า่นโฮจมินิห ์แตท่า่นไม่

อยู่แตท่า่นเลอืกทีจ่ะอยู่บา้นไมห้ลงัเล็ก ซึง่อยู่หลงัทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งนี ้จงึเป็นสถานทีร่ับแขกบา้น
แขกเมอืงแทน จากนัน้ นําทา่นชม บา้นพกัลงุโฮ ทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั 
ยกพืน้สงูมใีตถ้นุเหมอืนบา้นไทยสมัยกอ่น เป็นทีพ่ักผ่อนและตอ้นรับ

แขก ชัน้บนเป็นหอ้งทํางานและหอ้งนอน จากนัน้ นําทา่นชมวดัเจดยี ์
เสาเดยีว วัดรูปทรงอกบัว ตัง้อยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี ้สรา้งขึน้ พุทธ

บูชาใหแ้ก ่เจา้แม่กวนอมิ โดยตํานานไดก้ลา่วว่า ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึง่
อยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสกัท ีจน
คนืหนึง่ไดส้บุนิเห็นพระโพธสิตัวก์วนอมิไดม้าปรากฎทีส่ระดอกบัวและ

ไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์หลงัจากนัน้ไม่นานพระองคก์็ไดม้ี
พระโอรส สมใจจงึไดส้รา้งวัดแห่งนี้ข ึน้กลางสระบัวเพือ่เป็นการขอบคณุพระโพธสิตัวก์วนอมิ จากนัน้ นําทา่น

ชม วดัเฉนิกว๊ก เป็นวัดจนีทีม่คีวามเกา่แกแ่ละมคีวามสาํคญักบัประชาชนชาวเวยีดนามเป็นอย่างมากตัง้อยู ่
ใจกลางเมอืงและบรเิวณ ทะเลสาบตะวนัตก ทะเลสาบทีส่วยงามและใหญ่ทีส่ดุในเมอืงฮานอย ภายในวัดมี
ตน้มหาโพธิท์ีนํ่าามาจากประเทศอนิเดยี และเจดยีห์ลายชัน้สาํหรับไหวพ้ระเพือ่ความเป็นสริมิงคลแกช่วีติ   

เทีย่ง             บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนพูเิศษ !! บฟุเฟ่ต ์Sen อาหารนานาชาตกิวา่ 200ชนดิ 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

บา่ย              นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงฮาลอง  นําทา่นเลอืกชมและเลอืกชอ็ปของฝาก ณ รา้น OTOP จําหน่ายสนิค ้า
พื้นเมอืงของชาวเวยีดนาม  จากนัน้ จากนั้นใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิ ง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง  สนิคา้

พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พื้ นเมอืง
ตา่งๆ มากมาย 

ค า่               บรกิารอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที8่)  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 
  ทีพ่กั : Sea Star Halong / Kenny Halong Hotel หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่              ฮาลองเบย-์ถ า้นางฟ้า – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

                                                                                                             อาหารเชา้,เทีย่ง(บนเรอื) 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที9่)  

 จากนัน้ นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมความงาม

ตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจติ
กรเอก  ณ อา่วฮาลอง  ประกอบด ้วยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า  

1969 เกาะ ไดร้ับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองคก์าร
ยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด ้ วยภเูขาหนิปูนมากมาย  ระหว่าง
การลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่งๆทัง้เกาะ

หมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ  

เทีย่ง             บรกิารอาหารเทีย่ง บนเรอื  (มือ้ที่10)เมนูพเิศษ !!!

อาหารซฟู้ีดบนเรอื 

จากนัน้ นําทา่น ชม ถ า้นางฟ้า  ชมหนิงอกหนิ ยอ้ยมากมาย
ลว้นแตส่วยงามและน่าประทบัใจยิง่นัก  ถ้ําแห่งนี้เพิง่ถกู

คน้พบเมือ่ไม่นานมานี้ได ้ มกีารประดบัแสงสตีามผนังและมุม
ตา่งๆในถ ้าซึง่บรรยากาศภายในถ้ํา ทา่นจะชมความสวยงาม
ตามธรรมชาติที ่เสริมเตมิแต่ง โดยมนุษย์ แสงสทีีล่งตวั ทํา

ใหเ้ก ิดจนิตนาการรูปร่างตา่งๆมากมายทัง้รูปมังกรเสาคํ้า ฟ้า
ทัง้ 4 เสา รูปปีกอนิทรรีูปนางฟ้า รูปคูร่ักหนุ่มสาว พระพุทธรูป 

ฯลฯ  ตลอดจนเลื อกซื้ อสนิค า้ที่ ระ ลกึ ต่างๆตามอัธยาศยั  
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ฮานอย ระหว่างทาง นําทา่นเลอืก
ชมและเลอืกชอ็ปของฝาก ณ รา้น OTOP จําหน่ายสนิค ้า

พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ  
20.25  น.       เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG565 **มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

22.15  น.      เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

********************************** 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง , สายการบนิ

, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่ ) โดยทาง    

   บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท  

   กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบัและ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 



 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพ่ักเต็มหรอืชว่งไฮซี

ซัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า  สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้ 7กโิลกรมั  และคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีก

เก็บ  

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิททําไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 

7.หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เส นอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิททํา

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  



 
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทา ง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง -ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 


